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Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan

tesis ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan dengan ucapan

Allohumma sholli a’la Muhammad wa a’la ali Muhammad, berkat beliaulah

generasi penerus umat Islam dapat menguasai ilmu pengetahuan seperti saat ini

dan mudah-mudahan Nabi Besar Muhammad SAW dapat menjadi suri tauladan

bagi umat muslim, Amiin.

Dengan izin Allah SWT., penulis telah dapat menyelesaikan tesis yang

berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah yang Efektif dan

Pengalaman Mengajar Guru Terhadap Sikap Guru Pada Perubahan Kurikulum

2013 di MTs/MA Se-Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”. Tesis

ini untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Pendidikan

(M.Pd) pada Program Pasca Sarjana UIN SUSKA Riau. Penyelesaian tesis ini

tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik berupa do’a, motivasi, bimbingan

serta arahan. Dalam kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan

terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA Selaku Rektor UIN

SUSKA RIAU.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M. Ag, selaku direktur Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.



3. Bapak Dr. Zamsiswaya, M. Ag, selaku wakil direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah mengizinkan dan

membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan.

4. Ibu Dr. Sri Murhayati, M.Ag selaku Ka. Prodi PAI yang telah memberikan

dorongan dan semangat dalam penyusunan Proposas Tesis.

5. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. selaku Pembimbing I penulis, yang telah

memberikan bimbingan dan bantuan berupa arahan dan sumbangan saran dan

pemikiran dalam rangka menyelesaikan tesis ini.

6. Ibu Dr. Hj. Risnawati, M.Pd. selaku Pembimbing II penulis, yang

memberikan bimbingan dan kritik yang membangun serta selalu memberikan

semangat untuk menyelesaikan tesis dengan sebaik-baiknya.

7. Ayahanda Yazir dan Ibunda tercinta Aima yang senantiasa mendo’akan, dan

telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan serta mengajarkan

nilai-nilai kehidupan untuk menyosong hari depan yang lebih baik.

8. Kakak Ayu Mesni, SE dan Bang Tomy Hermansyah yang turut memberikan

dukungan dan semangat. Wan (Nenek) yang selalu memberikan nasehat dan

motivasi untuk menjadi orang yang sukses. Keluarga Besar SDIT At-Taqwa

Pangkalan Kerinci yang memberikan kelonggaran dalam bertugas dan semua

keluarga yang telah memberikan dukungan selama perkuliahan.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana UIN Suska yang tidak bisa

disebutkan namanya satu persatu, penulis menghaturkan terima kasih atas

ilmu yang telah diberikan kepada penulis, Semoga Allah SWT memberikan

pahala yang berlipat ganda sesuai amal bakti yang telah dilaksanakan.



10. Bapak Sispon Faisal, S.Pd.,M.Pd.I (Ka. MTs PP YHM), Syarif Kurnia, S.Pd.I

(Ka. MA PP YHM), Dr, H. Edi Iskandar, M.Pd (Ka. MA Unggulan) yang

telah memberikan izin, fasilitas dan informasi yang diperlukan dalam

penelitian ini.

11. Bapak dan Ibu MA YHP, MTs YHP dan MA Unggulan terima kasih atas

kerjasamanya sehingga pengumpulan data dalam penelitian ini berjalan sesuai

harapan.

12. Seluruh teman-teman Mahasiswa Pascasarjana UIN Suska Riau yang tidak

bisa disebutkan satu persatu, terima kasih dukungannya yang senantiasa

membantu dan memberikan motivasi dalam penyusunan tesis ini.

Semoga bantuan yang telah diberikan menjadi amal jariah di sisi Allah.

Tentu dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan yang tidak sadari sehingga

kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi

ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
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